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Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par ultraskaņas komercuzskaites mēraparātu piegādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/120) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA 

UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, 

kura darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2020.gada 27.novembra lēmuma 

(prot.Nr.2.4.1/2020/77) pamata, turpmāk - “Pircējs”, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INDUCONT”, reģ.Nr.40003666156, tās valdes 

priekšsēdētāja Māra Dižgalvja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk - “Piegādātājs”, 

no otras puses, 

turpmāk abi kopā - “Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk - “Līgums”, par sekojošo: 

 

1. Līgumā lietotie termini 

1.1. Preces - Līguma Pielikumā Nr.1 un Piegādātāja piedāvājumā atklātam konkursam ar 

identifikācijas Nr.RŪ-2020/120 norādītie ražotāja DIEHL Metering, HYDRUS ultraskaņas 

komercuzskaites mēraparāti. 

1.2. Pirkuma maksa - summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Precēm Līgumā noteiktajā 

kārtībā. Pirkuma maksa atbilst Preču vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus un 

Piegādātāja peļņu. Cena katrai atsevišķai Precei ir norādīta Līguma Pielikumā Nr.2. 

1.3. Piegāde - Preču piegāde un nodošana Pircējam Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70, saskaņā ar DDP 

(Incoterms 2010) noteikumiem atbilstoši Pielikumā Nr.1 norādītajai kārtībai. 

1.4. Pasūtījums - Pircēja kontaktpersonas attiecīgās Preču partijas pasūtījums (pa faksu, telefonu 

vai e-pastu). Pasūtījumā Pircēja kontaktpersona norāda Preču nosaukumu un daudzumu. 

1.5. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preču Piegādi apliecinošs 

dokuments. Attaisnojuma dokumentā tiek norādīts: 

1.5.1. Līguma numurs un datums; 

1.5.2. nododamo Preču nosaukums un daudzums; 

1.5.3. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā minētā informācija. 

1.6. Paziņojums - Pircēja vai Pircēja Līgumā norādītās kontaktpersonas sagatavots paziņojums, 

kurā Pircējs vai Pircēja Līgumā norādītā kontaktpersona ziņo par Preču trūkumiem, neatbilstību 

Līguma noteikumiem, Preču bojājumu Garantijas termiņa laikā. Paziņojums tiek nosūtīts uz 

Piegādātāja e–pasta adresi [..].  

1.7. Garantija - Piegādātāja saistības Līgumā noteiktajā laika posmā novērst konstatētos 

trūkumus Preču darbībā, veikt bojāto Preču remontu vai veikt Preču nomaiņu pret līdzvērtīgu. 

Piegādātājs Garantijas saistību izpildi veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pircēja 

Paziņojuma saņemšanas dienas.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Piegādātājs apņemas atbilstoši Pircēja Pasūtījumiem veikt Preču Piegādi un Pircējs apņemas 

Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt Preču Piegādi. 

2.2. Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt Preču Pirkuma maksu. 

2.3. Puses, noslēdzot Līgumu, apliecina, ka: 

2.3.1. ir pilnībā apspriedušas Līguma noteikumus, atzīst tos par abpusēji izdevīgiem, un apņemas 

pildīt tos pilnā apmērā; 

2.3.2. Pusēm ir tiesības nodarboties ar to uzņēmējdarbību, ko tās šobrīd veic, tām ir tiesības būt 

par sava īpašuma un aktīvu īpašnieku, tās ir izpildījušas visas normatīvo aktu prasības 

attiecībā uz savu uzņēmējdarbību; 

2.3.3. Līguma noslēgšana, pienākumu izpilde un noteikumu ievērošana: 
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2.3.3.1. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu spēkā esošu likumu, noteikumu vai norādījumu, 

spriedumu, lēmumu vai atļauju, kas ir saistoši Pusēm, vai kas attiecas uz to īpašumu 

vai aktīviem; 

2.3.3.2. nav un nebūs pretrunā ne ar vienu līgumu, kas attiecas uz to īpašumu vai aktīviem, 

neradīs jebkādu šāda līguma noteikumu laušanu vai neizpildi; 

2.3.3.3. nebūs pretrunā ne ar vienu Pušu statūtu noteikumu. 

 

3. Piegādes noteikumi un Preču kvalitātes apliecinājumi 

3.1. Piegādātājs veic Preču Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem 60 (sešdesmit) kalendāro 

dienu laikā no konkrētā Pasūtījuma saņemšanas dienas. 

3.2.Piegādātājs nodod Preces pilnā komplektācijā, nebojātā iepakojumā un nekavējošai lietošanai 

derīgā stāvoklī. Kopā ar Precēm Piegādātājs Pircējam nodod Preču atbilstības sertifikātus un 

katras Preces vienības tehnisko pasi, kurā, tajā skaitā, tiek norādīti Q1, Q2, Q3 un Q4 plūsmas 

parametri atbilstošam Preču tipam.  

3.3. Pircējam ir tiesības, atverot Preču iepakojumu, uz vietas veikt Preču atbilstības tehniskajai 

specifikācijai pārbaudi un atteikties pieņemt Līgumam neatbilstošās Preces, neparakstot 

Attaisnojuma dokumentu, kā tas norādīts Līguma 4.2.punktā.  

3.4. Pircējs pieņem Preces tikai pēc ārēja izskata un ir tiesīgs celt iebildumus par Preču atbilstību 

Līgumam un/vai acīmredzamiem bojājumiem/kvalitātes trūkumiem 5 (piecu) dienu laikā no 

Preču pieņemšanas un Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas dienas. Ja tiek konstatēti kādi 

pārkāpumi, defekti vai neatbilstība Līguma noteikumiem, tas tiek norādīts Paziņojumā. Pircējs 

patur tiesības celt iebildumus par Preču apslēptiem trūkumiem un Preču kvalitāti un atbilstību 

Līgumam arī pēc augstākminētā termiņa notecēšanas. 

3.5. Līguma 3.4.punktā noteiktajos gadījumos Piegādātājs apņemas uz sava rēķina aizvietot 

Līgumam neatbilstošās, bojātās un/vai iztrūkstošās Preces pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk 

kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no Paziņojuma iesniegšanas Piegādātājam dienas. 

3.6. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Preces piegādes brīdī piederēs vienīgi Piegādātājam, 

nebūs nekādā veidā atsavinātas, ieķīlātas, apgrūtinātas, par Precēm nebūs reģistrēts aizliegums 

un nepastāvēs strīds. 

3.7. Piegādātājs apliecina, ka Preces piegādes brīdī būs jaunas, nelietotas un līdz Piegādei 

Pircējam tiks glabātas tām piemērotos apstākļos ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību. 

3.8. Puses Piegādes faktu konstatē, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Attaisnojuma 

dokumentu. 

3.9. Puses vienojas, ka visi uz Precēm attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma 

dokumenta parakstīšanas. 

3.10.  Piegādātājs apliecina, ka Preces ir sertificētas izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas 

Republikas teritorijā, un to ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem 

nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai 

videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas. 

 
 

4. Preču pieņemšanas noteikumi 

4.1. Piegādātājs Pircējam iesniedz parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu vienlaicīgi ar Preču 

Piegādi. 

4.2. Pircējs veic Preču pārbaudi uz vietas, novērtējot to kvalitāti, atbilstību tehniskajai 

specifikācijai un Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma 

dokumentā un pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam 

pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu. 

4.3. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš 

visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču piegādē un/vai Preču kvalitātē un atbilstībā 

Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu. 

4.4. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Pirkuma maksas samaksai. 
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5. Norēķinu kārtība 

5.1.  Puses vienojas, ka Līguma kopējo summu veido atsevišķo Preču Pasūtījumu kopējā vērtība 

un PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.2. Pirkuma maksa par piegādātajām Precēm tiek aprēķināta, pamatojoties uz konkrēto Preču 

Pasūtījumu un saskaņā ar Pielikumā Nr.2 norādītajām cenām.  

5.3.  Pirkuma maksu Pircējs samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Attaisnojuma 

dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.4.  Pirkuma maksu Pircējs samaksā, veicot pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā norādīto 

bankas kontu. 

 

6. Strīdu risināšana un Piegādātāja atbildība 

6.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Puses nav vienojušās, 

strīds tiek risināts saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.2. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, veicot Piegādi, Pircējam radušies Piegādātāja 

vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša 

laikā no attiecīgā fakta konstatācijas brīža, bet ne vairāk kā Pirkuma maksas apmērā. Zaudējuma 

apmēriem ir jābūt apstiprinātiem ar attiecīgiem dokumentiem.  

6.3. Par Līguma 3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 

0,1% (vienas procenta desmitās daļas) apmērā no konkrētajā Pasūtījumā norādīto Preču summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no konkrētajā Pasūtījumā 

norādīto Preču summas. Minēto līgumsodu Pircējs tiesīgs ieturēt no Piegādātājam saskaņā ar 

Līgumu pienākošās naudas summas. 
 

7. Līguma termiņš 

7.1. Pircējs veic 3 (trīs) atsevišķus Preču Pasūtījumus 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas.  

7.2. Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, grozīt Līguma termiņu vai Līgumu lauzt.  

7.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Līguma 3.1.punktā noteikto Piegādes termiņu vairāk par  

15 (piecpadsmit) dienām, Pircējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā 

gadījumā Pircējam nav pienākuma apmaksāt Piegādātāja faktiskos izdevumus.  

7.4. Pusēm ir tiesības, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, 

vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja: 

7.4.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu; 

7.4.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās 

nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā; 

7.4.3. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas 

apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir 

saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei. 

7.5.  Pusēm ir tiesības, otru Pusi rakstiski brīdinot vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, 

vienpusēji atkāpties no Līguma. 

 

8. Garantijas noteikumi 

8.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces pilnībā atbildīs Līguma Pielikumā Nr.1 

norādītajām prasībām, Piegādātāja piedāvājumam atklātam konkursam ar identifikācijas Nr.RŪ-

2020/120 un visu to spēkā esošo Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas 

uz tām attiecas. 

8.2. Ja pēc Piegādes Preču garantijas termiņa laikā atklāsies, ka Piegādāto Preču tehniskā 

specifikācija neatbilst Līguma Pielikumam Nr.1 vai to tehniskie parametri ir zemāki par Līguma 

Pielikumā Nr.1 vai Piegādātāja piedāvājumā atklātam konkursam ar identifikācijas Nr.RŪ-

2020/120 norādītajiem, Piegādātājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pārkāpuma 

atklāšanas un atbilstoša Pircēja Paziņojuma saņemšanas nomainīt piegādāto Preci pret citu, 
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Pircēja prasībām un Līguma Pielikumam Nr.1 un Piegādātāja piedāvājumam atklātam 

konkursam ar identifikācijas Nr.RŪ-2020/120 atbilstošu Preci.  

8.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Līguma 8.2.punktā noteikto termiņu piegādātās Preces 

nomaiņai, tas maksā Pircējam EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi) apmērā par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no neatbilstošās Preces cenas. Minēto 

maksājumu Pircējs tiesīgs ieturēt no Piegādātājam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas 

summas. 

8.4. Puses vienojas, ka Preču Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no 

Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas dienas. 

8.5. Garantija Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā novērst Precēm 

konstatētos trūkumus, bojājumus, vai veikt Piegādātās Preces nomaiņu. Piegādātājs veic 

Garantijas saistību izpildi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pircēja Paziņojuma 

saņemšanas dienas. 

8.6. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Garantijas saistību izpildi, tas maksā Pircējam līgumsodu 

EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentus) no bojātās Preces cenas. Minēto līgumsodu Pircējs tiesīgs ieturēt no 

Piegādātājam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas. 

8.7. Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē 

Piegādātāju, nosūtot pa pastu vai elektroniski atbilstošu Paziņojumu. 

8.8. Piegādātājs, pamatojoties uz 8.7.punktā norādīto Paziņojumu, par saviem līdzekļiem un ar 

savu darbaspēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī 

Līguma 8.4.punktā minēto saistību izpildi. 

 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta 

vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī 

Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot karus, 

revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos 

ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību. 

9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu 

laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem. 

 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Līguma saistību izpildes. 

10.2. Pircēja pilnvarotās personas, kuras Līguma izpildē veic Pircēja kontaktpersonas 

pienākumus, nosūta Pasūtījumus un Paziņojumus (katrs atsevišķi) ir [..]. 

10.3. Pircēja pilnvarotās personas pieņemt Preces, parakstot Attaisnojuma dokumentus, ir [..]. 

10.4. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildē ir [..]. 

10.5. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

10.6. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no 

šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida 

piekrišanas. 

10.7. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. 

Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 

10.8. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad 

informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir 

prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, 

tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos 

zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 
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10.9. Līgums ir sagatavots elektroniski uz 5 (piecām) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas) lapas 

un Pielikumu Nr.2 uz 1 (vienas) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

 

11. Pušu rekvizīti 

 

Pircējs: Piegādātājs: 

SIA „Rīgas ūdens”  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„INDUCONT” 

Reģ. Nr.40103023035 Reģ. Nr. 40003666156 

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,  

Rīga, LV – 1495 

Rītausmas iela 11B,  

Rīga, LV – 1058   

Nor. konts: [..] Nor. konts: [..] 

Banka: [..] Banka: [..] 

Kods: [..] Kods: [..] 

  

Valdes priekšsēdētāja Valdes priekšsēdētājs 

  

______________________ ______________________ 

Dagnija Kalniņa Māris Dižgalvis 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr.1 

Tehniskā specifikācija 
 

Ultraskaņas komercuzskaites mēraparāti DN 40 (vītne G 2``, Q3 = 16.0 m3/h, R = 400) 

 

Pircējs: Piegādātājs: 

SIA „Rīgas ūdens”  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„INDUCONT” 

Valdes priekšsēdētāja Valdes priekšsēdētājs 

______________________ ______________________ 

Dagnija Kalniņa Māris Dižgalvis 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 
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Komercuzskaites 

mēraparāta DN 

un montāžas 

garums (L) mm 

bez 

savienojumiem 

Piedāvāto mēraparātu specifikācija 

DIEHL Metering, HYDRUS 

Ultraskaņas tipa ūdens skaitītājs 

 

 

DN 40  

L=300 

 

 

 

1.Mēraparāta tips: ultraskaņas, paredzētais lietošanas tips: dzeramā ūdens uzskaite; 

2.Iegādes apjoms - 341 gab.; 

3.Mēraparātiem ir vītņu pievienojums, G 2``; 

4.Mēraparāta tips ir apstiprināts Eiropas Savienībā, tā pirmreizējā verificēšana veikta 

Eiropas Savienībā; 

5.Mēraparāti ir ražoti ne agrāk par 2020.gadu; 

6.Mēraparāti atbilst Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumos Nr.212 “Mērīšanas 

līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība” un Ministru 

kabineta 22.08.2006. noteikumos Nr.664 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām 

ūdens patēriņa skaitītājiem” noteiktajām prasībām, ar tā uzskaites precizitātes diapazonu R 

=400; 

7.Mēraparāts paredzēts uzstādīšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī; 

8.Mēraparāta ražotāja ieteicamie taisnie cauruļu posmi : nav nepieciešami, - 0 DN; 

9.Mehāniskā aizsardzība - mehāniski noturīgs korpuss un displejs. Aizsardzības klase IP 

68. Mēraparāta plūsmas spiediena izturība PN16; 

10.Darbības stabilitāte. Plūsmas mērīšana vienā virzienā, viens impulsu izvads; 

11.Mēraparātam iespējama datu (uzskaitītā apjoma) saglabāšana kopš tā uzstādīšanas 

brīža. 

12.Mēraparāta ekspluatācija, apzīmējumi uz tā korpusa un displeja: 

1)autonoma barošana (barošanas elementa kalpošanas laiks apmēram 16 gadi, ūdens drošs 

nolasīšanas bloks; 

2)mēraparātam ir CE atbilstības marķējums, papildus marķējums ar CE atbilstības zīmes 

uzlikšanas gada pēdējiem 2 (diviem) cipariem 

3)mēraparāta displejā ir pilni uzskaitītie m3. 

4)mēraparāta rādījumi nolasāmi horizontālā plaknē - mēraparāta korpusa augšā. 

5)mēraparāta numuram ir viegli salasāms un rūpnieciski iestrādāts korpusā, 

mitrumnoturīgs un redzams vienā plaknē ar mēraparāta rādījumiem displejā; 

6)uz mēraparāta korpusa ir norādīts ūdens plūsmas virziens; 

7)mēraparāta numurs nav iegravēts vai citādi mehāniski iestrādāts mēraparāta korpusa 

metālā, kas pieļauj tā nenoturību oksidācijas vai citu dabisku ārējo apstākļu ietekmē; 

8)uz mēraparāta ir norādītas plūsmas vērtības (Q3=16), jūtīguma līmenis (R=400), 

temperatūras klase (T30,), ūdens spiediena klase (MAP16), patēriņa mērvienība (m3). 

13.Ir pieejama detalizēta tehniskā informācija (apraksts, tehniskie dati, kvalitāti 

apliecinošie sertifikāti, grafiskie faili, montāžas un ekspluatācijas instrukcijas). 
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Pielikums Nr.2 

 

Cenas 

 

Cenās ir ietvertas visas Pretendenta piedāvāto Preču piegādes izmaksas - darbinieku alga, 

transporta, izmaksas, nodokļi un nodevas (izņemot - pievienotās vērtības nodokli), kā arī visas 

citas ar Preču piegādi saistītās izmaksas. 

 

Ultraskaņas 

komercuzskaites 

mēraparāti 

Iegādājamais Preču 

apjoms Līguma 

darbības laikā (gab.) 

Preču vienas vienības 

(viena gabala) cena, 

EUR bez PVN 

Kopējā Preču cena, 

EUR bez PVN 

DN 40 341 149.00 50 809.00 

Kopējā summa, EUR bez PVN: 50 809.00 

 

 

Pircējs: Piegādātājs: 

SIA „Rīgas ūdens”  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„INDUCONT” 

Valdes priekšsēdētāja Valdes priekšsēdētājs 

______________________ ______________________ 

Dagnija Kalniņa Māris Dižgalvis 
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